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Met de scootmobiel de natuur in:
in Leersum kan het
Een tocht van 10 kilometer, uniek in Nederland. Zo mag de route over
onverharde bos- en heidepaden voor scootmobielen gerust genoemd
worden. Donderdag opent Rick Brink, voormalig minister van
Gehandicaptenzaken, de ‘belevenisroute Scoot & go’ over het
Leersumse Veld officieel.
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Wie het wel wat lijkt om de natuur op de Heuvelrug te verkennen, maar
lichamelijk niet in staat is dat te voet of per fiets te doen kan voortaan met
de scootmobiel op pad. En wie er geen bezit, kan die kosteloos lenen bij de
receptie van Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum.
Zo wordt het beleven van van de Utrechtse Heuvelrug ook mogelijk voor
mensen die tijdelijk of permanent slecht ter been zijn, heeft de werkgroep

Toegankelijkheid Leersumse Veld van de Stichting Dorpsnetwerk Leersum
gedacht. Anderen kunnen bovendien gezellig meelopen, omdat de
scootmobiel rijdt in een wandeltempo.
Testritten
Eerder dit jaar werd er dan ook al een proef gestart met het
idee. Leersumer Bob Hartog voerde samen met andere vrijwilligers
verschillende merken en typen scootmobielen uit gedurende vele testritten.
,,Al was onze insteek heel serieus, we hebben onderweg de grootste lol
gehad. Zeker in het begin toen we de meest begaanbare route nog
moesten ontdekken. Hoe vaak we niet vast kwamen te zitten, dat weet ik
niet meer. Het was een hele uitdaging", zegt hij.
Aan de hand van een meegeleverde routebeschrijving, voorzien van
wetenswaardigheden over het natuurgebied, voert het traject door bos en
heide en over smalle paadjes en de open velden bij de Leersumse Vennen.
De 10 kilometer kunnen worden ingekort tot circa 6 of 3 kilometer. Met hulp
van de werkgroep Landschapsbeheer van de Vereniging voor Dorp &
Natuur Amerongen-Leersum en Wiegersma Boomverzorging is de hele
route begaanbaar gemaakt voor een scootmobiel.
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